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De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een
snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte
moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een
seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst
professioneel te werk, laat geen sporen achter en
heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een
zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de
leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte
moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de
verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt
geleid door de gedachte dat er geen goed en geen
kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een
vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De
negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De
perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal
neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de
diepere, onderliggende thema's over goed en
kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.
UITGEBREIDE EDITIE "Weggerukt uit het leven...'
Zo begon Tim Overdiek de overlijdensadvertentie
voor zijn vrouw Jennifer Nolan, moeder van hun
twee jonge kinderen. Op 22 oktober 2009 werd ze
op een zebrapad aangereden door een motoragent.
De dag erna bezweek ze aan haar verwondingen.
Een week later begon Tim Overdiek te schrijven, een
dagboek, om niets te vergeten van de doffe pijn van
de eerste maanden, het vallen en opstaan en de
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woede, haat en wanhoop die hem en zijn zoons
regelmatig overvallen. Maar ook van de heilzame
(zwarte) humor en de intimiteit van het kleine gezin.
Wat begon als noodzakelijk van zich af schrijven,
eindigde in het boek Tranen van liefde, over het
eerste rauwe jaar van rouw. Inmiddels is het tien jaar
geleden dat Jennifer overleed. In deze uitgebreide
editie van Tranen van liefde reflecteert Overdiek ook
op de jaren die volgden. Hij schrijft over de
confrontatie met Jennifers dagboeken en met de
vrouw die haar longen draagt, over ouder worden,
nieuwe liefdes, en het loslaten van de zoons die hij
met zoveel zorg heeft grootgebracht. En over hoe de
liefde voor Jennifer evolueert. "Haar dood heeft ons
niet geveld,' schrijft hij. "Integendeel, we zijn gaan
leven. Waarlijk leven.' Tim Overdiek (1965) is
therapeutisch coach en schrijver. Jarenlang was hij
journalist voor NOS Nieuws, onder meer als
correspondent, adjunct-hoofdredacteur en
radiopresentator. Eind 2019 verscheen het boek Als
de man verliest, dat hij schreef met Wim van Lent.
Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis
van Delfts blauw Na de dood van haar man wordt Catrijn
huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar
plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens
haar schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar
echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking.
Ze komt terecht bij Evert van Nulandt in zijn
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plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op
waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan.
Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die de
binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat
ze voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en
haar hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren
de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar
zekerheid kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft
het meeslepende verhaal van Catrijn met een
intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis:
de Gouden Eeuw, waarin handel, wetenschap en
kunsten een enorme vlucht namen.
Wat als hij beloofd heeft altijd van je te houden? Wat als
hij gezegd heeft je nooit te zullen verlaten? Wat als hij,
telkens opnieuw, tegen je loog? Moet hij daar dan niet
voor gestraft worden...? Vijf jaar lang hebben Sally en
Clive een passievolle affaire gehad. Nu heeft hij haar
gedumpt, om zich geheel aan zijn vrouw en gezin te
wijden, terwijl Sally radeloos in haar slechte huwelijk
achterblijft. Het begint met een onschuldige wandeling
langs zijn huis en de brasserie waar zijn zoon werkt. Dan
neemt Sally contact op met Clives vrouw en dochter.
Maar dat moet toch kunnen? Dat zijn heel normale
dingen om te doen met vrienden, nietwaar? In haar
obsessie om op de hoogte te blijven van zijn leven,
verliest Sally haar eigen gezin en zichzelf langzaam uit
het oog. Totdat het lot voor een onverwacht bitterzoete
wraak zorgt...
George Soros staat bekend om zijn visionaire ideeën
over de wereldeconomie en -politiek. In dit boek
beschrijft hij hoe de financiële crisis in Europa en de VS
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zich heeft kunnen verdiepen in de jaren 2008-2011, en
waarom hij voor de komende jaren een globalisering van
de crisis voorziet. De maatregelen die tot nu toe door de
overheden zijn genomen, schieten volgems hem tekort.
Soros stelt in dit boek alternatieve oplossingen voor. Hij
pleit voor vergaande aanpassing van het financiële
systeem, roept op tot gemeenschappelijke internationale
actie, en geeft daarvoor concrete suggesties.
Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we
verbindingen aan met andere mensen? Brengt de
technologie ons dichter bij elkaar of houdt die ons
gevangen achter onze schermen? Olivia Laing
onderzoekt de relatie tussen stad, eenzaamheid en
creativiteit. Voor de liefde verhuisde ze ooit van Londen
naar New York, maar toen die liefde al snel vertrok
maakte ze vier seizoenen eenzaamheid door. Hoewel
die gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar tot
een verlegen voyeurist maakte, stelde die haar ook in
staat na te denken over uitsluiting, het verband tussen
solitarisme en schaamte, en de verhouding tot de ander.
In haar zoektocht focust Laing zich op New York en vier
kunstenaars die in deze metropool wonen: Edward
Hopper, Andy Warhol, David Wojnarowicz en Henry
Darger. Aan de hand van hun levens en werk ondervindt
ze hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als
een epidemie heeft geïnfecteerd en ontdekt ze hoe kunst
ook kan werken als medicijn.
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